
F:\महासभा कायवृ त\2018-19 व 2019-20\इ तवृ त\2. वशषे महासभा .02 द.11102018.doc 

जळगांव शहर महानगरपा लका, जळगांव 
सभा .:-  ०२         // वशेष महासभा बठैक चे कायवृ त //    द. ११/१०/२०१८ 

 

जळगांव शहर महानगरपा लकेत द. ११/१०/२०१८ गु वार रोजी सकाळी ११.०० वाजता सरदार व भभाई पटेल 
टॉवर इमारतीमधील दसु या मज यावर ल सभागहृात मा. पठासीन अ धकार  तथा महापौर, सौ. समा सुरेश भोळे यांचे 
अ य तेखाल  झाले या वशेष महासभेचे कायवृ . 

उपि थती न दणी रिज रम ये वा र  क न खाल ल मा.सभासद सभेस उपि थत होते. 
                मा. सौ. समा सुरेश भोळे, महापौर, तथा पठा सन अ धकार   

सोनवणे अि वन शांताराम 
मा.उपमहापौर 

सोनवणे धरज मुरल धर सोनवणे सुरेखा सुदाम 

जोहरे या मधकुर काळे दपमाला मनोज ढेकळे सदा शव गणपत 
नेरकर स रता अनंत पाट ल स चन भमराव पाट ल राज  झप  
पोकळे दल प बबनराव भोईटे लताबाई रणजीत महाजन सु नल सुपडू 
खान कसानाबी गबलु पाट ल चं शेखर शवाजी महाजन जय ी सु नल 
सोनवणे कांचन वकास कापसे मयरु चं कांत  शेख शबानाबी साद क 
दारकंुडे नवनाथ व वनाथ कापसे तभा चं कांत नाईक शांत सुरेश 
शदें गाय ी उ तम देशमुख तभा गजानन बालाणी भगतराम रावलमल 
बा व कर कशोर रमेश पाट ल वजय पुड लक अ तरदे रजनी काश 
सपकाळे मना धुडकु सोनवणे सुरेश मा णक काळे रे मा कंुदन 
कोळी द ता य देवराम बार  शोभा दनकर आहुजा मनोज नारायणदास 
सपकाळे रंजना भरत शेख हसीनाबी शर फ पाट ल मना ी गोकुळ 
को हे वण रामदास पाट ल कुलभुषण वरभान सोनार रंजना वजय 
सोनवणे भारती कैलास भल पावताबाई दामु खडके सु नल वामनराव 
चौधर  चेतना कशोर को हे सधंु वजय खडके व वनाथ सुरेश 
सोनवणे मुकंुदा भागवत को हे लल त वजय बागवान रयाज अहेमद अ दलु कर म 
भंगाळे व णु रामदास बडाळे उ वला मोहन देशमुख सु नाबी राजु 
सोनवणे राखी शामकांत राणे गाय ी इं िजत शेख सैईदा युसुफ 
तायडे योती शरद तायडे सुरेखा नतीन पटेल इ ा हम मुसा 
लढढा नतीन बालमुकंुद च हाण योती बाळासाहेब सोनवणे लताबाई चं कांत 
काळे अ मत पांडुरंग मराठे िजत  भगवान सोनवणे व म कसन 
चौधर  मंगला संजय सोनवणे अंजनाबाई भाकर भापसे िजजाबाई आ णासाहेब 
अड.हाडा शु चता अतुल सहं पाट ल रेखा चुडामण  

 सदर सभेस मा.आयु त, चं कांत डांगे, मा.उपायु त, ी. चं कांत खोसे, मा.उपायु त, ी.ल मीकांत कहार, 
नगरस चव ी.सुभाष मराठे तसेच अ धकार  व कमचार  उपि थत होते.  

 सभेस गणपूत  अस याने मा. पठा सन अ धकार  यांनी सभा सु  कर याचे नदश दले.  
नगरस चव :- आज या सभेकर ता स मा.सद य, सनकत चेतन गणेश, चौधर  मनोज सरेुश, पाट ल उषा संतोष, बरडे 
नतीन मनोहर यांचे रजेच ेअज आलेले आहेत ते मा. पठा सन अ धकार  यांनी मजंूर केलेले आहेत.  
नगरस चव :- शासनातफ व मा.महापौर यांचे तफ सभेला उपि थत सव स मा.सद यांचे हाद क वागत. 
मा.महापौर :- सव सद यांना वनंती आहे क  सभाकाजात सवानी सहकाय करावे तसेच सभागहृातील कामकाज हे 
नयमानुसार करावे. 
ी. नतीन ल ढा :- मा.महापौर महोदया, सन २०१८ या मनपा नवडणुक त आपण नवडुण आलात व थम म हला 

महापौर हणनु आपण नवडले गेला आहात. सवात श तीशाल  महापौर हणुन आप याकडे पाह ले जाईल. आपल  ह  
या सभागहृात दसुर  टम आहे तसेच आता आपल च स ता आहे, पालकमं ी, मा.आमदार याचंे आप याला सहकाय आहे. 
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आप या महापौर पदाचा दहा म ह यांचा कायकाळ आहे यात आता एक म हना होवुन गेला असुन उवर त नऊ 
म ह यां या कालावधीत आप याला हुडको, गाळे न, हॉकस इ. न आहेत ते आपण यो य त हेने सोडवाल ह  अपे ा 
आहे. तसेच आपण सभाकाम करताना सभागहृाला व वासात यावे ह  वनतंी. 
मा.महापौर :- ठक आहे, आपले ह  आ हांस सहकाय मळेल ह  अपे ा आहे. 
नगरस चव :- ी.भगत बालाणी यांची भा.ज.पा.गटनेतेपद , ी.अनंत जोशी यांची शवसेना गटनेतेपद  तसेच ी. बागवान 
रयाज अहेमद अ दलु कर म यांची एम.आय.एम. गटनेता हणनु नवड झालेल  आहे या सवाचे हाद क अ भनदंन तसेच 
ी.सु नल महाजन यांची वरोधी प नेता हणुन तर ी.ल लत को हे यांची सभागहृनेता हणुन नवड झालेल  आहे 
यांचे सु दा हाद क अ भनंदन. 
अड.सौ.शु चता हाडा :- मा.आयु त साहेब, मा.महापौर महोदया, सव थम मी सव नव नवा चत सद यांचे वागत करते. 
आपण वेगवेगळया प ाकडून या सभागहृात नवडून आलेलो आहोत. आपले सवाचे एकच उ ट आहे ते हणजे 
जळगावचा सवागीण वकास तर  याकामी सवानी साथ दयावी व वरोधी प ाने याक रता आप या ानाचा उपयोग क न 
दयावा. तसेच या सभागहृात म हला सद यांची सं या जा त अस याने सवानी सभागहृातील कामकाज करताना आपल  
वतणुक चांगल  ठेवावी व यवि थत बोलावे तसेच सद यांनी सु दा अ धका यांशी यवि थत बोलेले पाह जे. तसेच आपण 
आयु त साहेब यांचे कामाचा अनुभवाचा उपयोग क न यावा.  
नगरस चव :- वषय ं .१) महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ चे कलम २०(२) चे तरतुद नुसार व कलम ३१ अ 
(१) व (२) चे तरतुद नुसार थायी स मतीवर मा यता ा  प ाचे व गटांचे तौल नक सं याबळानुसार ा  सोळा 
जागेसाठ चे नाम नदशन ल ात घेऊन व याबाबत गटने यांनी केले या शफारशीचा वचार क न १६ थायी स मती 
सद यांचे नाम नदशनास मा य़ता देणे. 

सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .०१ पा रत कर यात आला. 
असा ठराव कर यात येत आहे क , महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ चे कलम २०(२) चे तरतुद नुसार 

व कलम ३१ अ (१) व (२) चे तरतुद नुसार दनांक ०६/१०/२०१८ रोजी महानगरपा लकेतील सव प ांचे व आघाडीचे 
गटनेत े यांचे समवेत वचार व नमय क न तसेच महासभेत या संबंधात चचा होऊन प ीय बलाबलानुसार भारतीय 
जनता पाट चे १२, शवसेनेचे ३, ऑल इं डया मजल स-ए- इ तेहादलु मु ल मीन १ असे सद य़ नाम नद शत करणे 
संबंधात सव संमतीने नणय घे यात आला. या अनुषंगाने या या प  / आघाडी या गटने यांनी मा.महापौर यांचेकडेस 
थायी स मतीवर नयु  करावया या सद यांची नांवे लखीत पात कळ वल . थायी स मती या सोळा (१६) सद य़ 

पदासाठ  सोळा उमेदवारांचीच नांवे आ याने खाल ल सद या ़ या थायी स मती या सद य़पद  नयु तीस मा य़ता दान 
कर यांत येत आहे. 

अ. . नयु  थायी स मती सद यांचे नांव 
1.  बालाणी भगतराम रावलमल 
2.  ढेकळे सदा शव गणपत 
3.  अड.हाडा शु चता अतुल सहं 
4.  बडाळे उ वला मोहन 
5.  पोकळे दल प बबनराव 
6.  को हे वण रामदास 
7.  खडके सु नल वामनराव 
8.  पाट ल तभा सु धर  
9.  सनकत चेतन गणशे 
10.  सोनवणे सुरेश मा णक 
11.  कापसे मयरु चं कांत  
12.  मराठे िजत  भगवान 
13.  लढढा नतीन बालमुकंुद  
14.  भंगाळे व णु रामदास 
15.  बरडे नतीन मनोहर 
16.  बागवान रयाज अहेमद अ दलु कर म 
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सवानुमते मंजुर 

 अनुकुल मत े:- ६९    तकुल मते :- ०० 
 
नगरस चव :- वषय ं .२) महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ चे कलम ३०(१) चे तरतुद नुसार व कलम ३१ अ 
(१) व (२) चे तरतुद नुसार म हला व बालक याण स मतीवर मा यता ा  प ाचे व गटांचे तौल नक सं याबळानुसार 
ा  नऊ जागेसाठ च ेनाम नदशन ल ात घेऊन व याबाबत गटने यांनी केले या शफारशीचा वचार क न ९ म हला व 

बालक याण स मती सद यांचे नाम नदशनास मा य़ता देणे. 
सभागहृाने मा यता दान केल  या अनुषंगाने ठराव .०२ पा रत कर यात आला. 

असा ठराव कर यात येत आहे क , महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ चे कलम ३०(१) चे तरतुद नुसार 
व कलम ३१ अ (१) व (२) चे तरतुद नुसार दनांक ०६/१०/२०१८ रोजी महानगरपा लकेतील सव प ांचे व आघाडीच े
गटनेते यांचे समवेत वचार व नमय क न क न तसेच महासभेत या संबंधात चचा होऊन प ीय बलाबल ल ात घेवून 
भारतीय जनता पाट च े७, शवसेना २ असे सद य़ नाम नद शत करणे संबंधात सव संमतीने नणय घे यात आला.  या 
अनुषंगाने या या प  / आघाडी या गटने यांनी मा.महापौर यांचेकडेस म हला व बालक याण स मतीवर स मतीवर 
नयु  करावया या सद यांची नांवे लखीत पात कळ वल . म हला व बालक याण स मती या नऊ (९) सद य़ 
पदासाठ  नऊ उमेदवारांचीच नांवे आ याने खाल ल सद या ़ या म हला व बालक याण स मती या सद य़पद  नयु तीस 
मा य़ता दान कर यांत येत आहे. 

 
अ. . नयु  म हला व बालक याण स मती सद यांच ेनांव 
1.  काळे रे मा कंुदन 
2.  नेरकर स रता अनंत 
3.  बार  शोभा दनकर 
4.  तायडे सुरेखा न तन 
5.  पाट ल उषा संतोष 
6.  चौधर  मंगला संजय  
7.  खान कसानाबी गबलु 
8.  योती शरद तायडे 
9.  जय ी सु नल महाजन 

 

सवानुमते मंजुर 
 अनुकुल मत े:- ६९    तकुल मते :- ०० 
 

सामुह क रा गीत गायनानंतर सभेचे कामकाज संप न झाले. 
 

     सह  /-  
                                                                     महापौर                                       

                                                              जळगांव शहर महानगरपा लका जळगावं 


